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               SVÄTYŇA KRÁĽOVNEJ POKOJA - MEDŽUGORIE 
 

Gospin Trg 1, 88266 Međugorje, Bosna i Hercegovina 
Fax: + 387 36 653 360 / Internet: http://www.medjugorje.hr 

 

Kontakt k ankete Duchovné hnutie Kráľovnej Pokoja vo svete 

MARIJANA JURIČIĆ: gospaspilgrim@gmail.com 

 

ANKETA: DUCHOVNÉ  HNUTIE  KRÁĽOVNEJ  POKOJA  VO  SVETE 
 

Duchovné hnutie Kráľovnej Pokoja je živou skutočnosťou v Cirkvi, podnietenou duchom  modlitby a nie ľudskou iniciatívou. Toto duchovné 
hnutie založené vďaka  posolstvám Kráľovnej  Pokoja patrí medzi najväčšie modlitbové hnutia dvadsiateho storočia. Je to hnutie, ktoré žije v 
Cirkvi a pre Cirkev; začleňuje veriacich, rehoľníkov, kňazov a biskupov, ktorí už dali a aj naďalej mnohými spôsobmi vydávajú  svedectvo o 
početných duchovných dobrách , ktoré učinilo Medžugorie v živote mnohých veriacich, medzi  ktorými  je skutočne  najdôležitejší  návrat k 
modlitbe. 
Chceli  by sme  lepšie  spoznať rozsah tohto hnutia  vo svete, do  ktorého sú  včlenené  púte do  Medžugoria, zakladanie  centier pokoja a 
modlitbových skupín vo svete a tiež pastoračnú, vydavateľskú, humanitárnu  a inú  činnosť... Preto vás  prosíme, vyplňte tento  dotazník a 
pošlite nám ho e-mailom, alebo faxom do Svätyne Kráľovnej Pokoja v Medžugorí. 

Vyplňte tlačeným písmom - ďakujeme 

1. ORGANIZÁCIA 

a. Meno organizácie            

b. Meno zodpovednej osoby           

c. Adresa  -  ulica            

Pošt. smer. číslo           

Miesto                         

Štát                   

d. Telefón (s predvoľbou štátu a miesta)          

e. Telefax (s predvoľbou štátu a miesta)          

f. E-mail             

g. Internet www adresa           

h. Jazyk/Jazyky            

i. Diecéza/diecézy v ktorej/ktorých sa organizácia nachádza      

              

j. Kňaz/i – duchovný poradca/ovia:Meno/adresa/Tel/fax/e-mail     

              

k. Organizácie pričlenené k vašej organizácii         

 

2. VÝZNAM ORGANIZÁCIE:  

a. Centrum pokoja          Áno/Nie 

b. Organizátor púte                  Áno/Nie 

i. Odkedy?            

ii. Koľko pútnikov ste priviedli do Medžugoria?        

iii. Sprievodca púte: Meno/adresa        

             

iv. Tel/fax/e-mail           

c. Modlitbová skupina (modlitbové skupiny)        Áno/Nie 

i. Mená a adresy skupín i zodpovedných osôb        

             

ii. Tel/fax/e-mail           

Prosím obrátiť stranu> 

 

http://www.medjugorje.hr/
mailto:gospaspilgrim@gmail.com


Anketa: DUCHOVNÉ  HNUTIE  KRÁĽOVNEJ  POKOJA  VO  SVETE        SLOVENSKY (SK) 

Tento dotazník je preložený anglicky, francúzky, nemecky, taliansky, poľsky,španielsky, flámsky, rusky, česky, slovensky, mad'arsky, 
rumunsky litevsky, ukrajinsky a portugalsky, a môžte si ho vyhľadať na webovej stránke Svätyňa Kráľovnej Pokoja v Medžugorí 
www.medjugorje.hr pod nadpisom „Anketa: DUCHOVNÉ  HNUTIE  KRÁĽOVNEJ  POKOJA  VO  SVETE“. 

2 

 

d. Vydavateľská činnosť         Áno/Nie 

i. Časopis/i (názov časopisu)        Áno/Nie 

ii. Obežník (názov obežníka)        Áno/Nie 

iii. Kniha/knihy (nadpisy, rok vydania)                   Áno/Nie 

iv. Kazety audio/video (nadpisy, rok vydania)                Áno/Nie 

v. Predajňa/suveníry                    Áno/Nie 

vi. Ešte niečo?          Áno/Nie 

e. Organizovanie duchovných cvičení a seminárov      Áno/Nie 

f. Organizovanie molitbových dní a konferencií      Áno/Nie 

g. Humanitná činnosť                      Áno/Nie 

h. Niečo iné?                        

 

3. BISKUPI KTORÍ PRIŠLI DO MEDŽUGORIA S TOUTO ORGANIZÁCIOU   Áno/Nie 

Meno a adresa             

Tel/fax/e-mail             

Diecéza               

 

4. KŇAZI SPREVÁDZAJÚCI PÚTE        Áno/Nie 

Meno a adresa             

Tel/fax/e-mail             

Diecéza              

 

5. SPRIEVODCA ALEBO KONTAKTNÁ OSOBA s ktorou organizácia pracuje V MEDŽUGORÍ     Áno/Nie 

Meno a adresa             

Tel/fax/e-mail             

 

6. MÁ VAŠA ORGANIZÁCIA SVOJHO ZÁSTUPCU V MEDŽUGORÍ?                _____ÁNO/NIE 

Meno a adresa             

Tel/fax/e-mail             

 

Doplnenie údajov k uvedeným bodom, alebo iné údaje: 

              

              

              

               

               

               

              

              

              

              

              

               

Podpis        Z organizácie:       

Adresa/Tel/Fax/e-mail            

               


